Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. 1 - č. 4
Mestské zastupiteľstvo v Senci na základe samostatnej pôsobnosti podľa v zmysle § 4
ods. 3 písm. i) a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatkov č.1-č.3 (ďalej len „VZN“)
Prvá časť
Úvodné ustanovenie
Článok 1
Predmet úpravy
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatkov č.1-č.4 (ďalej len „VZN“) určuje
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Senec (ďalej len
„mesto“) v prevádzkarniach prevádzkovaných právnickými a fyzickými osobami,
oprávnenými na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“) a oprávnenia orgánov dozoru pri
kontrole dodržiavania tohto VZN.
Druhá časť
Článok 2
Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti
1.
2.

Prevádzkovateľ v zmysle tohto VZN môže oznámiť mestu zriadenie, alebo umiestnenie
prevádzkarne na území mesta a prevádzkový čas prevádzkarne.
Prevádzkovateľ má povinnosť dodržiavať určený prevádzkový čas a prispôsobiť činnosť
prevádzky, tak aby sa po určenom prevádzkovom čase nezdržiavali hostia v prevádzke.
Tretia časť
Ustanovenia o prevádzkovom čase predaja v obchode a čase poskytovania služieb
Článok 3
Rozdelenie mesta

1.

Na účely tohto VZN je územie mesta rozdelené nasledovne:
a) zóna „A“
b) zóna „B“
c) Slnečné jazerá (určenie zón – viď. príloha č. 2 , mapa mesta)
Článok 4
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v zóne „A“ a „B“

1.

Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarniach s maloobchodným a veľkoobchodným
predajom tovaru a v prevádzkarniach poskytujúcich služby je v dňoch pondelok až
nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod. bez obmedzenia.
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Článok 5
Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Prevádzková doba v prevádzkarniach s predajom periodickej, neperiodickej tlače
a tlačovín, v predajniach potravín, obchodných domoch, supermarketoch, hypermarketoch
a prevádzková doba čerpacích staníc pohonných hmôt je v dňoch pondelok až nedeľa
neobmedzená.
2. Prevádzková doba v prevádzkach špecializovaných na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo
hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami a inými (herne) s počtom 5 kusov
výherných prístrojov a viac je prevádzková doba v dňoch pondelok až nedeľa
neobmedzená, pričom po 22.00 hod. je povolená len prísluchová hudba.
3. Prevádzková doba v zariadeniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania je
v dňoch pondelok až nedeľa neobmedzená.
4. Prevádzková doba v prevádzkarniach pohostinských služieb:
a) nenachádzajúcich sa polyfunkčných bytových domoch, kde sú priestory
určené na bývanie v mesiacoch október až apríl je:
1. v zóne „A“ v dňoch pondelok až štvrtok a v nedeľu v čase od 06.00
hod. do 24.00 hod., v dňoch piatok a v sobotu v čase od 06.00 hod. do
02.00 hod., po 22.00 hod. je povolená iba prísluchová hudba,
2. v zóne „B“ v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do
22.00 hod.

5.

6.

7.

8.
9.

b) nenachádzajúcich sa polyfunkčných bytových domoch, kde sú priestory
určené na bývanie v mesiacoch máj až september je:
1. v zóne „A“ v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do
02.00 hod., pričom po 22.00 hod. je povolená iba prísluchová hudba,
2. v zóne „B“ v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do
23.00 hod., pričom po 22.00 hod. je povolená iba prísluchová hudba,
c) nachádzajúcich sa v polyfunkčných bytových domoch je v dňoch pondelok
až nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod. s výnimkou prevádzok podľa ods. 2
tohto článku.
Prevádzková doba prevádzkarní typu remeselná dielňa, výkup železa a iných surovín
alebo ich spracovanie a iné prevádzky nie pohostinského typu, ktoré sa nachádzajú priamo
v obytnej zóne a je predpoklad, že ich činnosťou môže dochádzať k narušovaniu
pokojného stavu alebo k rušeniu nočného pokoja sa stanovuje prevádzková doba v dňoch
pondelok až piatok od 07.00 hod. do 18.00 hod., sobota 08.00 hod. do 13.00 hod.
Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb v meste zo dňa 31.12.
príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je
neobmedzená.
Prevádzková doba prevádzok spoločensko – zábavného charakteru spojených s hudobnou
produkciou – diskoték je stanovená v piatok a v sobotu v čase od 17.00 hod. do 04.00
hod. v ostatných dňoch podľa ods. 4 písm. a) a b)
Prevádzková doba v prevádzkarniach erotických, stiptízových a nočných klubov, ktoré sú
umiestnené mimo hraníc zastavaného územia mesta (v extraviláne), je neobmedzená.
Prevádzková doba exteriérových sedení zriaďovaných a prevádzkovaných na území
mesta na verejných priestranstvách a na súkromných pozemkoch, patriacich k
prevádzkovej jednotke, sa stanovuje v časovom rozmedzí od 08:00 hod do max. 22:00
hod.
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10.Prevádzkovateľ môže prevádzkový čas predĺžiť posledné tri soboty a posledné tri nedele
bezprostredne pred vianočnými sviatkami do 18.00 hod., pokiaľ je v uvedených dňoch
určený prevádzkový čas kratší, prípadne nie je stanovený.
11. Hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým
zariadením alebo akustickými prístrojmi, hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu
reprodukovanú technickým zariadením, koncertné vystúpenie, živá hudba na počúvanie,
spev a pod.
Článok 6
Jednorazové predĺženie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby je možné z dôvodu konania mimoriadnej
neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, oslava životného
jubilea alebo udalosti, promócie, stužková a podobne). Prevádzkovateľ v zmysle tohto
VZN môže oznámiť mestu jednorazové predĺženie prevádzkovej doby.
Článok 7
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v zóne Slnečné jazerá
1.

2.

3.
4.
5.

Prevádzková doba prevádzkarní pohostinských služieb v areáli Slnečných jazier je
určená pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 02.00 hod., pričom hudba je povolená v
nedeľu až štvrtok do 23.00 hod. a v piatok a sobotu do 01.00 hod.
Prevádzková doba diskoték v uzavretých prevádzkach spoločensko – zábavného
charakteru, ktoré spĺňajú zvukovo – technické normy v zmysle osobitných predpisov, je
v piatok a v sobotu od 17.00 hod. do 04.00 hod., v ostatných dňoch od 17.00 hod. do
02.00 hod.
Ostatné prevádzkarne podľa osobitného určenia si určujú prevádzkovú dobu podľa
článku 5 ods. 1, ods. 2, ods. 3. tohto VZN.
Podnikateľ je povinný dodržiavať všeobecné ustanovenia podľa článku 2 tohto VZN.
V prípade zisteného porušovania tohto VZN a tým rušenia pokojného stavu činnosťou
prevádzky sa postupuje podľa článku 8 a článku 10 tohto VZN.
Článok 8
Postup riešenia z dôvodu konania v rozpore s VZN

1. Mesto v prípade nahláseného narušovania pokojného stavu činnosťou prevádzkarne,
v prípade ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo v prípade
nedodržiavania určenej prevádzkovej doby, vykoná náležité šetrenie, o čom vyhotoví
úradný záznam.
2. Mestská polícia v prípade opodstatnenosti narušenia pokojného stavu činnosťou
prevádzkarne, ohrozenia bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo
nedodržiavaním určenej prevádzkovej doby vyzve podnikateľa, prevádzkovateľa alebo
inú zodpovednú osobu za prevádzku prevádzkarne na vykonanie nápravy. V prípade
opakovaného narušovania pokojného stavu činnosťou prevádzkarne, ohrozenia
bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo nedodržiavaním určenej
prevádzkovej doby po výzve na nápravu mestská polícia vec prejedná ako priestupok voči
osobe zodpovednej za vykonanie nápravy. Týmto nie je dotknuté oprávnenie mesta na
uloženie sankcie v zmysle článku 10 tohto VZN.
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Štvrtá časť
Spoločné ustanovenia
Článok 9
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta vykonávajú:
a) primátor mesta
b) primátorom poverený zamestnanec mestského úradu v Senci
c) mestská polícia
d) hlavný kontrolór
e) primátorom poverený členovia komisie podnikateľskej činnosti a komisie
cestovného ruchu.
Článok 10
Sankcie
1.

2.

Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie tohto
VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,-€.
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN,
mesto uloží v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov pokutu do výšky 6 638,- €.
Článok 11
Prechodné ustanovenia

1. Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb zriadené na území
mesta, s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán
v zmysle osobitných predpisov. 1
Článok 12
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

5.

1

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN mesta Senec č. 8/2004
o o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Senci
dňa 07.04.2011 uznesením č. 48/2011.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Senec, t.j. 23.04.2011.
Dodatok č. 1 k tomuto VZN prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa
19.04.2012 uznesením č. 38/2012 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia
na úradnej tabuli, t.j.04.05.2012.
Dodatok č. 2 k tomuto VZN prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa
20.06.2013 uznesením č. 45/2013 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia
na úradnej tabuli, t.j. 25.07.2013.

Napr. ustanovenie § 68a zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch v znení neskorších predpisov.
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6.

7.

Dodatok č. 3 k tomuto VZN prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa
25.06.2015 uznesením č. 53/2015 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia
na úradnej tabuli, t.j. 10.07.2015.
Dodatok č. 4 k tomuto VZN prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa
27.10.2016 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli, t.j.
dňa 18.11.2016.

Ing. Karol Kvál
Primátor v.r.
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Názov normy:
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. 1, č. 2. a č. 3 (ďalej
len „VZN“)

Druh normy: Dodatok č. 4 k VZN

Účel normy:
Tento Dodatok č. 4 k VZN má za cieľ zrušiť ustanovenia VZN, ktoré sú v rozpore so
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Dodatok č. 4 k VZN je platný pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci, všetkých
zamestnancov Mesta Senec a všetkých občanov mesta Senec.

Počet strán: 1

vrátane 0 príloh

Gestorský útvar:
odbor ekonomiky mesta
právny útvar

Schválil:
Ing. Karol Kvál
primátor mesta v.r.

1

Dátum schválenia:
27.10.2016
Dátum účinnosti:
18.11.2016

